
RESULTADO DO PROCESSO SELETIVO TURMAS 2021 ALUNO EGRESSO

ESTAMOS NO YOUTUBE!

MESTRADO E DOUTORADO EM CIÊNCIAS JURÍDICAS

Em homenagem ao Outubro 
Rosa, o Podcast 

Descomplicando abordou a 
violência contra a mulher

A Mestranda do PPCJ, Bruna de Oliveira
Andrade, orientanda do Professor Dr. José
Sebastião de Oliveira, foi uma das convidadas,
junto com a Advogada e Professora
Universitária Emmanuela Denora, no dia 19
de outubro de 2020, da 7ª Edição do Podcast
Descomplicando, exibido na plataforma
digital SpotiFy, que tinha por objetivo abordar
o tema violência contra a mulher, a Lei Maria
da Penha e o Feminicídio.

O convite partiu da administradora do Canal,
Karlline Cristine Cordeiro, Advogada e as
mediadoras foram Angélica Cardoso, que é
Especialista em Processo Civil e no Estatuto
da Criança e do Adolescente, e Bárbara Teles
da Silva, Bacharel em Direito e ativista pelos
Direitos da Mulher e da Comunidade
LGBTQIA+.

A Mestranda Bruna de Oliveira Andrade é
advogada e militante na proteção dos direitos
das mulheres, sendo que o tema central de
sua Dissertação é a proteção dos direitos da
personalidade femininos dentro das novas
formas de violação no ambiente virtual, com
o título “Da violência contra mulher: o cenário
mundial e a tecnologia como facilitadora da
lesão a direitos da personalidade feminina”.

Quanto à participação no Podcast, Bruna
ressaltou ser este um novo meio de
comunicação social e a importância de
discutir esses assuntos de forma simples com
a comunidade, destacando ser: “fundamental
o uso de uma linguagem não jurídica para que
a população consiga assimilar um assunto tão
importante quanto o enfrentamento da
violência contra amulher”.

Já estão disponíveis na página do Mestrado e
Doutorado em Ciências Jurídicas no site da
Universidade Cesumar as listas com o resultado
final do processo seletivo para ingresso nas
turmas de 2021.

A seleção se deu pela via remota, em razão das
medidas sanitárias para a contenção da pandemia
da COVID-19. No dia 7 de dezembro de 2020, os
candidatos ao ingresso nos Cursos de Mestrado e
Doutorado realizaram a prova escrita (pela via
remota - Google Forms) e, nos dias 10 e 11 de
dezembro de 2020, os selecionados na primeira
fase realizaram a entrevista (via remota - Google
Meet).

Datas do Calendário Letivo 2021:

Período de matrícula: 17 e 18 de dezembro de
2020.

Início do semestre letivo: 4 de março de 2021.

Confira o resultado do processo seletivo:

-> MESTRADO

-> DOUTORADO

CHAMADA DE ARTIGO

CHAMADA DE ARTIGOS: OPORTUNIDADES DE PUBLICAÇÃO

Revista Direitos Fundamentais e 
Democracia, UNIBRASIL.

A Revista Direitos Fundamentais e
Democracia - RDFD é uma publicação
online, com classificação A1 no
Qualis/Capes. O periódico pretende
fomentar o debate acadêmico sobre o tema
dos Direitos Fundamentais e da Democracia.
Encontra-se indexada em bases de dados
nacionais e internacionais e recebe artigos,
na sistemática de fluxo contínuo, de autores
doutores e de doutores em coautoria com
doutorandos, mestres ou mestrandos.

Mais informações clique aqui. 

Revista Jurídica – UNI7.

A Revista Jurídica da UNI7 é uma
publicação vinculada ao Programa de Pós-
graduação do Curso de Mestrado em
Dreito da U7, voltada à linha de relações
privadas e desenvolvimento, com
classificação B1 no Qualis/Capes. O
periódico destina-se a divulgar artigos
científicos, resultados de pesquisa,
ensaios, traduções e resenhas.

Para mais informações clique aqui.
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DEPOIMENTO
“Por meio do Mestrado 

da Universidade Cesumar
tive a oportunidade de 

conhecer a área da 
docência e da pesquisa. 
As aulas do mestrado 

propuseram uma nova 
visão da área jurídica. O 
mestrado se tornou um 

divisor de águas em 
minha vida, por meio do 

qual consegui me 
encontrar na área 

jurídica. Os debates 
realizados em sala de aula 

modificaram a minha 
forma de compreensão do 

direito, produzindo um 
pensamento crítico e 

buscando o 
aprimoramento da 

sociedade. Cada disciplina 
proporcionou crescimento 

pessoal e profissional. 
Oportunidade em que 
agradeço à professora 

Cleide Aparecida 
Fermentão, pelas 

orientações e incentivo à 
pesquisa, pois serviram 

para compreender o 
caminho que devo 

percorrer na área jurídica. 
A paixão pela pesquisa, 

em especial pela área da 
bioética e dos direitos 

humanos, me levaram a 
aprofundar meus estudos 

no Doutorado da 
Universidade Estácio de 

Sá, do Rio de Janeiro, 
local em que pude 
debater pesquisas 

realizadas no mestrado 
com grandes nomes da 

área jurídica, como o prof. 
Lênio Streck, Nilton Cesar 

da Silva Flores, Carlos 
Eduardo Adriano Japiassu

e Marcello Raposo 
Ciotola, que aceitou meu 

projeto e, posteriormente, 
realizou contato com o 

meu orientador, Dr. 
Vicente de Paulo Barretto. 

Recomendo o mestrado 
em Direitos da 

Personalidade da 
Universidade Cesumar

para todos que 
pretendem abrir seus 

horizontes na área 
jurídica, despertar um 
conhecimento crítico e 

formador de valores 
sociais.”

https://www.unicesumar.edu.br/mestrado-e-doutorado/wp-content/uploads/sites/226/2020/12/EDITAL-RESULTADO-FINAL-PPGCJ-2021.pdf
https://www.unicesumar.edu.br/mestrado-e-doutorado/wp-content/uploads/sites/226/2020/12/EDITAL-RESULTADO-FINAL-DOUTORADO-2021-1.pdf
https://revistaeletronicardfd.unibrasil.com.br/index.php/rdfd/about
https://periodicos.uni7.edu.br/index.php/revistajuridica/index
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A Revista Direitos Fundamentais e
Democracia - RDFD é uma publicação online,
com classificação A1 no Qualis/Capes. O
periódico pretende fomentar o debate
acadêmico sobre o tema dos Direitos
Fundamentais e da Democracia. Encontra-se
indexada em bases de dados nacionais e
internacionais e recebe artigos, na
sistemática de fluxo contínuo, de autores
doutores e de doutores em coautoria com
doutorandos, mestres ou mestrandos.
Mais informações clique aqui. 

Revista Jurídica – UNI7.

A Revista Jurídica da UNI7 é uma publicação
vinculada ao Programa de Pós-graduação
do Curso de Mestrado em Dreito da U7,
voltada à linha de relações privadas e
desenvolvimento, com classificação B1 no
Qualis/Capes. O periódico destina-se a
divulgar artigos científicos, resultados de
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Coordenação
Dr. Dirceu Pereira Siqueira

Equipe Editorial
Carolina Akemi Tatibana
Diego Monteiro
Juliana Luiza Mazaro
Kevin Henrique de Sousa Piai
Lucimara Plaza Tena
Luana Fernandes Dela Porte
Michelli Gomes Durante
Mylene Manfrinato dos Reis Amaro
Raíssa Arantes Tobbin
Suelen Maiara dos Santos Alécio

Congresso Nordestino de Direito de Família 

O Congresso Nordestino de Direito de Família
terá como tema a “Democratização das
Relações Jurídico-Familiares”, em
homenagem ao professor Paulo Lôbo. O
evento ocorrerá nos dias 10 e 11 de
dezembro de 2020, na modalidade virtual,
por meio da plataforma Zoom, com
participação certificada.

Para maiores informações clique aqui. 

Webinar sobre Planejamento Patrimonial e 
Sucessório

O evento, que ocorrerá no dia 10 de
dezembro de 2020, terá sua abertura às 19h,
com o tema: “Testamento e partilha em vida
– doação”, ministrado pelo Dr. Zeno Veloso
(Diretor Nacional do IBDFAM, Tabelião,
Jurista e Professor).

Em seguida, às 19h30, será abordado o tema
“Renúncia de herança concorrente”, pelo Dr.
Rolf Madaleno (Advogado, Professor e
Diretor Nacional do IBDFAM).

Às 20h, o tema “Pessoas jurídicas como
forma de planejamento”, pela Dra. Simone
Tassinari (Professora permanente do
mestrado e doutorado UFRGS e Mediadora)
e, às 20h30, o tema “Os desafios do
planejamento sucessório”, pela Dra. Daniele
Chaves Teixeira (Advogada e Parecerista,
Doutora e Mestre em Direito Civil pela UERJ).

Para maiores informações clique aqui. 

ALEXANDER 
RODRIGUES DE 

CASTRO

• Pós-Doutor pela
Westfälische Wilhelms
Universität Münster
(Alemanha) e pela Freie
Universität Berlin
(Alemanha);

• Doutor em Teoria e
História do Direito pela
Università degli Studi di
Firenze (Florença, Itália);

• Mestre em Teoria e
Filosofia do Direito pela
Universidade Federal de
Santa Catarina (UFSC);

• Graduado em Direito
pela Universidade
Estadual de Maringá
(UEM);

• Foi pesquisador visitante
no Centro di Studi per la
Storia del Pensiero
Giuridico Moderno da
Università degli Studi di
Firenze, no Institut für
Rechtsgeschichte e no
Exzellenzcluster Religion
und Politik in den
Kulturen der
Vormoderne und der
Moderne, ambos da
Westfälische Wilhelms -
Universität Münster
(Alemanha), bem como
no Lateinamerika -
Institut da Freie
Universität Berlin
(Alemanha);

• Também foi resident
fellow do Polish Institute
of Advanced Studies da
Academia de Ciências da
Polônia;

• Trabalhou como
pesquisador
(wissenschaftlicher
Mitarbeiter) no Institut
für Rechtsgeschichte da
Westfälische Wilhelms
Universität Münster;

• Foi professor substituto
na Universidade Federal
de Santa Catarina;

• Professor dos cursos de
graduação e de
mestrado em Ciências
Jurídicas da UniCesumar;

• Professor de Direito da
UniFatecie;

• Pesquisador na área de
História do Direito, com
ênfase sobretudo em
História do Direito Penal.

E-mail: 
alex.de.castro@hotmail.com

Seminário Virtual Metodologia da Pesquisa no Direito

O Curso de Doutorado do Programa de Pós-Graduação em Direito da Universidade Federal da Bahia -
Modalidade Interinstitucional (DINTER - FANESE/Pio Décimo/UFBA/UFS/UniRios) oferece Seminário
virtual sobre Metodologia da Pesquisa no Direito, que está disponível no canal do Youtube Redação de
Trabalhos Científicos, abordando os seguintes temas: 1) fundamentos da pesquisa no Direito; 2) estilo e
redação jurídica e 3) aplicação das principais normas da ABNT para os trabalhos acadêmicos. Para mais
informações, clique aqui.

RECESSO ACADÊMICO 2020

Finalizadas as atividades do ano de 2020, haverá recesso acadêmico
entre os dias 22/12/2020 e 20/01/2021.

https://revistaeletronicardfd.unibrasil.com.br/index.php/rdfd/about
https://periodicos.uni7.edu.br/index.php/revistajuridica/index
http://www.ibdfam.org.br/eventos
https://www.sympla.com.br/webinar-planejamento-patrimonial-e-sucessorio__1053727
https://www.youtube.com/channel/UCSyHZESxLn2MCAtK6kj01sQ

